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บริษัท โซลารต์รอน จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

ภายใต้สถานการณแ์พร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) 

ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 บริษัทมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการการแพร่

ระบาดดงักลา่วในการประชมุผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นการรวมกนัของคนหมูม่ากซึง่เป็นปัจจยัเสีย่งตอ่การแพรร่ะบาด บรษัิทจึงได้

ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ

ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ดงันี ้

1. บริษัทไดค้  านึงถึงการเสรมิสรา้งการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในดา้นสิทธิและการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมบริษัท

จะเผยแพรห่นงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พรอ้มเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ทางเว็บไซดข์องบรษัิท

https://www.solartron.co.th และจัดส่งแบบแจง้การประชุมและหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ

ลว่งหนา้ตอ่ไป 

2. ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

2.1  ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนในหนงัสอืมอบฉนัทะที่
จะไดจ้ดัสง่ใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ หรือทางเว็บไซตบ์ริษัท (แนะน าใหท้่านออกเสียงในวาระต่างๆ ลว่งหนา้) โดยส่ง

หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกัฐานสง่มาที่ 

ส านกังานเลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร ์ชัน้ 16 ซอยสขุมุวิท 71 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพฯ 10110 

2.2 ส าหรบัท่านผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะสง่ค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม บริษัทขอแจง้ช่องทางการสง่ค าถาม
ลว่งหนา้ โดยผูถื้อหุน้สามารถสง่ค าถามเป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุไดเ้ป็นการลว่งหนา้ 

จนถึงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถเลอืกช่องทางการสง่ค าถามลว่งหนา้ไดด้งันี ้

 สง่มาที่บรษัิทพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 อีเมล : agm@solartron.co.th 

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอใหป้ฏิบตัิตามแนวทางการด าเนินการจัด

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทอย่างเครง่ครดัเพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 

2019 ดงันี ้



3.1 ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นจะตอ้งตอบแบบคดักรองโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดว้ยตนเองและตามความ

จริง และตอ้งผ่านจุดคดักรองที่บริษัทจดัเตรียมขึน้ ก่อนเขา้ในบริเวณ หรือสถานที่จดัการประชมุโดยผูถื้อหุน้ที่มี

ลกัษณะดงันี ้ขอความรว่มมืองดเขา้ร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดขอ้มลูดา้นสขุภาพหรือประวตัิการเดินทาง

ของทา่น อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญตัิโรคติดตอ่ พ.ศ.2558 

 ผูถื้อหุน้ท่ีมีการเดินทางไปยงัประเทศกลุม่เสีย่งตามที่กระทรวงสาธารณสขุก าหนด หรอืไดต้ิดตอ่ใกลชิ้ด

กบับคุคลที่มีประวตัิการเดินทางไปยงั/กลบัจากประเทศดงักลา่วเป็นภายใน 14 วนัก่อนวนัประชมุ 

 ผูถื้อหุน้ท่ีมีอาการเป็นไข ้หรือมีอณุหภมูิรา่งกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป หรอืมีอาการเก่ียวกบัระบบ

ทางเดินหายใจ หรอืมีอาการท่ีอาจสงสยัวา่ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

 ผูถื้อหุน้ท่ีบคุคลในครอบครวัหรอืบคุคลใกลชิ้ดที่อยูใ่นพืน้ท่ีมีการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

หรอืเสีย่งตอ่การติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

ทัง้นีผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้

โดยบรษัิทไดม้ีการจดัเตรยีมเอกสารการมอบฉนัทะ ( แบบ ข )ไว ้ณ จดุคดักรองอยา่งครบถว้นและเพียงพอ 

3.2 ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ผ่านการคดักรองจากเจา้หนา้ที่แลว้ไม่พบอาการจะมีสติก๊เกอรส์ญัลกัษณป์ระจ าตวัไวบ้นเสือ้
ของผูเ้ขา้รว่มประชมุทา่นนัน้อยา่งชดัเจนก่อนรว่มประชมุเพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูเ้ข้ารว่มประชมุทา่นอื่น 

3.3 ผูเ้ขา้รว่มประชุมจ าเป็นตอ้งเตรยีมหนา้กากอนามัยของตนเองมาดว้ยและควรสวมใสต่ลอดเวลาที่ประชุมตัง้แต่
จดุคดักรองจนเขา้รว่มการประชมุเสรจ็สิน้เพื่อความปลอดภยัตอ่ตนเองและบคุคลขา้งเคียง 

3.4 บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไมใ่หเ้ขา้สถานท่ีประชมุ ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ไมผ่า่นการคดักรองหรอืไมท่ าแบบคดักรอง
โรคไวรสัโคโรนา 2019 

3.5 บริษัทเตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผูเ้ขา้ร่วมประชุมในพืน้ที่ประชุมโดยจัดเวน้ระยะห่าง
ระหวา่งบคุคลอยา่งนอ้ย 1 เมตร รวมถึงการตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน 

3.6 บรษัิทงดบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มใดๆ ในบรเิวณสถานท่ีประชมุเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงจากการแพรร่ะบาด 

3.7 บริษัทจะเนน้ย า้สถานที่จดังานเก่ียวกับการท าความสะอาดโต๊ะ เกา้อี ้และอุปกรณท์กุชนิดบริเวณหอ้งประชุม
รวมถึงบริเวณที่มีผูส้มัผสัจ านวนมาก เช่น ราวบนัได หอ้งน า้ จุดรบัอาหารว่าง ดว้ยน า้ยาท าความสะอาดหรือ

แอลกอฮอล ์70% อยา่งสม ่าเสมอเพื่อปอ้งกนัการเกิดเชือ้โรค 

3.8 ผูเ้ขา้รว่มประชมุควรท าความสะอาดมอืดว้ยแอลกอฮอล ์หรอืเจลทัง้ก่อนและหลงัจากเสรจ็สิน้การเขา้รว่มประชมุ 
และก่อนออกจากสถานท่ีจดัการประชมุ รวมถึงทกุครัง้ที่สมัผสัจดุเสีย่งที่จะมีเชือ้โรค 



3.9 บรษัิทขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมเผ่ือเวลาการประชุม เนื่องจากมีมาตรการส าหรบัการคดักรองก่อนการลงทะเบียน 
ทัง้นี ้เพื่อหลกีเลีย่งการลงทะเบียนเขา้ประชมุลา่ชา้ 

ทัง้นี ้บรษัิท ขอสงวนสทิธิในการประกาศมาตรการเพิ่มเติมตามที่บรษัิทเห็นวา่เหมาะสมตอ่ไป 

ในกรณีที่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวนมาก อาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้รว่ม

ประชมุ บรษัิทจึงขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัและปอ้งกนัการติดตอ่โคโรนา 2019 

ของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น บรษัิทขอความรว่มมือทกุทา่นใหป้ฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรคอยา่งเครง่ครดั 

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความรว่มมือในการปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดั 

 

 

 

                                                                                                              ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                  บรษัิท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 



หนา้ 1 ของจ านวน 7 หนา้ 

 

 

ที ่ เอส.พี.0370/2563           

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย  

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 

2. รายงานประจ าปี 2562 ในรปูแบบ QR CODE  

3. ขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
4. หนงัสือมอบฉนัทะและขอ้มลูกรรมการอิสระที่บริษทัฯ เสนอใหเ้ป็นผูร้ับมอบฉนัทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

5. ขอ้มลูและประวัติของผูส้อบบัญชขีองบริษทั ประจ าปี 2563 

6. เงือ่นไขการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ 

7. ขอ้บังคบัของบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
8. แบบฟอรม์ลงทะเบียนการประชมุ 

9. แบบคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

10. แผนที่สถานที่ประชมุ  

 ดว้ยคณะกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหเ้รียกประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ใน       

วนัพฤหสัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้งปาริชาติ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรงุเทพ 

เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.00 

น.) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : การประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยไดม้ี

การจัดท ารายงานการประชมุภายใน 14 วัน นับแต่วันประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ซ่ึงไดจ้ัดส่งใหต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซดข์องบริษทัฯ (www.solartron.co.th)  

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชมุฯ รับรองรายงานการประชมุฉบับดังกล่าว โดยรายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 1 

การลงมติ  :  วาระนี้ตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2562 

 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : บริษัทไดส้รปุผลการด าเนินงานที่ผา่นมาและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 

2562 ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี 2562  

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามัญผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทและ

รายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงจดัท าอยา่งถกูตอ้งและมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 2 

การลงมติ  :  วาระนี้ไมต่อ้งลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

 

 

http://www.solartron.co.th/


หนา้ 2 ของจ านวน 7 หนา้ 

 

 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรบัปีสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 และรายงานของผ ูส้อบบญัชี 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัตอ้ง

จัดท างบดลุและบัญชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วันส้ินสดุรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้และเสนอให้ที่

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุัติงบดลุและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสดุ

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนญุาต และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ โดยงบการเงิน (ตรวจสอบแลว้) ของบริษัทนั้น แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงสามารถดาวนโ์หลดจาก

รหัสคิวอาร ์( QR code ) ที่ปรากฎไวใ้นเอกสารแนบ 2 

การลงมติ  :  วาระนี้ตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุติัการงดจ่ายเงินปันผล 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 

อย่างมีนัยส าคัญ ก าหนดใหจ้่ายเงินปันผลสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลังหักส ารองตามกฎหมาย แต่เนื่องจาก ในปี 2562 

ผลประกอบการ ส าหรับงบการเงินรวม ของบริษัทขาดทนุจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้ประกอบกับบริษัทไดจ้ัดสรรทนุส ารองตาม

กฎหมายไวค้รบแลว้ บริษทัฯ จึงขอเสนอที่ประชมุไมจ่ดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม  

 

ตารางดงัตอ่ไปนี้แสดงขอ้มลูเปรียบเทียบก าไรสทุธิและอตัราการจ่ายเงนิปันผลของปีที่ผา่นมา 

 

ล าดบั รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2561 

  จากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปีท่ีเสนอ) 

 
1 ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ (ลา้นบาท) (463.60) (350.52) 

2 ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน(บาท:ห ุน้) (0.85) (0.64) 

3 สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผล(รอ้ยละ) 0.00% 0.00% 

4 เงนิปันผลจ่ายประจ าปีตอ่หุน้(บาท:หุน้สามญั) 0.000 0.000 

5 จ านวนเงนิปันผลที่จา่ยเป็นเงนิ(ลา้นบาท)                     -                        -    

 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุัติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานในรอบปี 2562 

การลงมติ  : วาระนี้ตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : ตามกฎหมายและขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ที่ 18 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตาม

วาระในการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี อัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2563 ครั้งนี้มีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ  ดงัรายนามตอ่ไปนี้   

 

 



หนา้ 3 ของจ านวน 7 หนา้ 

 

 

 

1. กรรมการที่พน้จากต าแหนง่  จ านวน  3  ทา่น  ไดแ้ก่ 

 1)  นายอคัรเดช โรจนเ์มธา  กรรมการบริษทั   

 2)  นายกิตติ  ปิณฑวิรจุน ์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 3)  นายดสิุต  เครืองาม    กรรมการบริษทั 

 

2. แตง่ตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหนง่กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึ่ง จ านวน  3  ทา่น  ไดแ้ก ่ 

 1)  นายอคัรเดช โรจนเ์มธา  กรรมการบริษทั   

 2)  นายกิตติ  ปิณฑวิรจุน ์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 3)  นายดสิุต  เครืองาม    กรรมการบริษทั 

3. เพื่อการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสโดยประกาศผา่นเว็บไซตข์องบริษทั ตัง้แตว่ันที่ 

28 มกราคม 2563 โดยก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น

กรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม ส าหรับ

การประชมุในครั้งนี้ไมม่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชือ่บคุคลมายงับริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดด้ าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพ้ิจารณาถึงความ

เหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความ ร ู้

ความสามารถ ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญแลว้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเ้สนอใหแ้ตง่ตัง้กรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากต าแหน่งตาม

วาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่  1)  นาย

อัครเดช โรจน์เมธา  2) นายกิตติ ปิณฑวิรจุน ์และ  3) นายดสิุต เครืองาม    กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ 

ของบริษทัฯ อีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาคณุสมบัติแลว้ว่าเป็นผูม้ีความร ู ้ความสามารถ 

มีประสบการณอ์นัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษทั  

การลงมติ  :  การเลือกตัง้กรรมการบริษทัตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมุติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 พิจารณา 2 สว่น ดงัน้ี 

6.1 พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุต่างๆ ประจ าปี 2563 

6.2 พิจารณารบัรองและใหส้ตัยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชดุต่างๆ 

ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2563 – มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จงูใจกรรมการในระดับที่เหมาะสมและ

รักษากรรมการที่มีคณุภาพใหอ้ยูก่บับริษัทตลอดไป ซ่ึงการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบ 

เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ไดพ้ิจารณาถึง

ขอ้กฎหมาย และสถานการณ์ความรนุแรงของการแพร่ระบาดที่ยังคงเกิดขึ้นจึงมีมติอนมุัติใหเ้ล่ือนการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 

พ.ศ. 2563 และใหจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการ ในอตัราคา่ตอบแทนเดิมที่เคยไดร้ับจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2562 ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 4 ของจ านวน 7 หนา้ 

 

 

 

 

                      คณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนต่อเดือน  (บาท/คน/เดือน) ค่าเบ้ียประชมุ  (บาท/คน/ครัง้) 

2563 2562 2563 2562 

1.คณะกรรมการบริษทั 12,000.- 12,000.- 25,000.- 25,000.- 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ 4,000.- 4,000.- 20,000.- 20,000.- 

3.คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 20,000.- 20,000.- 

 

โดย ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ใหไ้ดร้ับคา่ตอบแทนสงูกว่ากรรมการอัตรารอ้ยละ 20  และคา่ตอบแทนอื่นๆ 

รวมเงนิไมเ่กิน 4,000,000 บาท (ส่ีลา้นบาทถว้น) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประจ าปี 2563 ในอตัราที่เทา่กบัคา่ตอบแทนปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ 

การลงมติ  :  ส าหรับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้นจะตอ้งผา่นมติอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 

3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุ 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนมุติัการแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน พิจารณา 2 สว่น ดงัน้ี 

7.1 พิจารณาและอนมุติัการแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 และก าหนค่าตอบแทน 

7.2 พิจารณารบัรองและใหส้ตัยาบนัการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีส าหรบัการตรวจสอบงบการเงิน

ประจ าไตรมาสท่ี 1 /2563 สิ้นสดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้

แต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททกุปี และประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึง

ก าหนดใหบ้ริษัทที่ออกหลักทรัพยซ่ึ์งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจ์ัดใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบัญชี (auditor rotation) หาก

ผูส้อบบัญชรีายเดิมปฏิบัติหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบริษทัมาแลว้หา้รอบปีบัญชตีิดตอ่กนั โดย

สามารถแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชรีายใหมไ่ด ้ 

เนื่องดว้ยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.) ไดม้ีประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผอ่นผนัใหใ้นกรณีที่

บริษัทที่ออกหลักทรัพยไ์ม่สามารถจัดประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีเพื่อแต่งตั้งผูส้อบบัญชีได ้อนโุลมใหบ้ริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 

1/2563 ที่ผา่นการสอบทานจากผูส้อบบัญชทีี่ไดร้ับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และไดร้ับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทัต่อก.ล.ต.

ได ้โดยบริษทัจะตอ้งเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบัญชรีายดังกลา่วในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในคราวตอ่ไป 

โดยคณะกรรมการบริษัทดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระ ผลการ

ปฏิบัติงาน และบริการของผูส้อบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนมุัติแต่งตั้ง ผูส้อบบัญชีส าหรับปี 2563 บริษัท 

ส านกังานปิติเสวี จ ากดั ดงัรายชือ่ตอ่ไปนี้ 

1. นางสาวชวนา  วิวัฒนพ์นชาติ   ผูส้อบบัญชรีับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4712 หรือ 

2. นางสาววันเพ็ญ อุน่เรือน   ผูส้อบบัญชรีับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7750 หรือ 

3. นางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพฒันา  ผูส้อบบัญชรีับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 9589  

 

ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชดีังกล่าวไมม่ีความสมัพันธห์รือสว่นไดเ้สียกับบริษัท/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง

กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยก าหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีบริษัทฯ : 

1,700,000 บาท คา่สอบบัญชสี าหรับรายงานของผูส้อบบัญชใีนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงือ่นไขของบัตรสง่เสริมและแบบค าขอใช ้

สิทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบคุคลส าหรับปีส้ินสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บัตรสง่เสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท ดงันี้ 

 

 

 



หนา้ 5 ของจ านวน 7 หนา้ 

 

 

รายการ ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท) 

ค่าสอบบญัชบีริษทังบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวม 1,700,000.00 1,700,000.00 

ค่าสอบบญัชบีัตรสง่เสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท 40,000.00 40,000.00 

                       อตัราการเพ่ิมข้ึน (%) - - 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุัติแต่งตั้ง  นางสาวชวนา  วิวัฒนพ์นชาติ  ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4712  หรือ

นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  7750  หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผูส้อบบัญชีรับ

อนญุาตทะเบียนเลขที่ 9589 จากบริษทั  ส านักงานปิติเสวี  จ ากดั  เป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัทส าหรับปี  2563 โดยก าหนดค่าตอบแทน

ผูส้อบบัญชีบริษัทฯ : 1,700,000 บาท ค่าสอบบัญชีส าหรับรายงานของผูส้อบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร

ส่งเสริมและแบบค าขอใชสิ้ทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรับปีส้ินสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 

40,000 บาท โดยมีรายละเอียดประวัติของผูส้อบบัญชตีามสิ่งที่สง่มาดว้ย 5 

การลงมติ  :  การเลือกตัง้กรรมการบริษทัตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิทัจากเดิม  870,597,723 บาท เป็น 544,124,723 

บาท โดยวิธีการตดัห ุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการ เตรยีมไวร้องรบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน แบบ

มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ของบรษิทัฯ จ านวน 326,473,000 ห ุน้ มลูค่าท่ีตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท 

รวมเป็นจ านวน  326,473,000  บาท ท่ีเคยออกไวเ้มื่อการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้เมื่อปี 2562 และแกไ้ข

หนงัสือบรคิณหส์นธิของ บรษิทัฯ ขอ้ 4 เรือ่งการเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลด

ทนุจดทะเบียน 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : ตามมติที่ประชมุสามัญผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มีการ

อนมุัติเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate ) จ านวน 326,473,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวห้ ุน้ละ 

1 บาท รวมเป็นจ านวน 326,473,000 บาท แตเ่นื่องจากทางบริษทัฯ ยงัไมไ่ดใ้ชก้ารเพิ่มทนุดงักลา่ว  

คณะกรรมการจึงขอเสนออนมุัติลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 326,473,000 บาท ตามที่ไดร้ับการอนมุัติ

เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยวิธีการตัดหุน้สามัญจดทะเบียนจ านวน 326,473,000 หุน้ ออก คงเหลือทนุจด

ทะเบียน 544,124,723 ห ุน้ มลูค่าที่ตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท รวมเป็นจ านวน 544,124,723 บาท และขอแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณฑ์

สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน ดงันี้ 

 

ขอ้ 4.   ทนุจดทะเบียน จ านวน  544,124,723 บาท (หา้รอ้ยส่ีสิบส่ีลา้นหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พนัเจ็ดรอ้ยยี่สิบสามบาทถว้น) 

           แบ่งออกเป็น              544,124,723 ห ุน้  (หา้รอ้ยส่ีสิบส่ีลา้นหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พนัเจ็ดรอ้ยยี่สิบสามหุน้) 

           มลูคา่หุน้ละ                          1 บาท (หนึ่งบาท) 

           โดยแยกออกเป็น 

           ห ุน้สามญั                 544,124,723 ห ุน้  (หา้รอ้ยส่ีสิบส่ีลา้นหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พนัเจ็ดรอ้ยยี่สิบสามหุน้)  

           ห ุน้บริุมสิทธิ                               -  ห ุน้  ( - ) ห ุน้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 

326,473,000 บาท ตามที่ไดร้ับการอนมุัติเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยวิธีการตัดหุน้สามัญจดทะเบียนจ านวน 

326,473,000 หุ้น ออก คงเหลือทุนจดทะเบียนจ านวน 544,124,723 ห ุ้น  มูลค่าที่ตราไว้ห ุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจ านวน 

544,124,723 บาท และขอแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่ว โดย

มอบหมายใหค้ณะกรรมการของบริษทัไปด าเนินการขา้งตน้ 

 

 

 

 



หนา้ 6 ของจ านวน 7 หนา้ 

 

 

 

การลงมติ  :  ส าหรับการพิจารณาอนมุัติใหบ้ริษัทลดทนุจดทะเบียนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทนั้นจะตอ้งผ่านมติอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน  

 

วาระท่ี 9 พิจารณาและอนมุติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิทัจ านวน 6 ขอ้ และอนมุติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ

บรคิณหส์นธิของบรษิทั ขอ้ 3 เรือ่งวตัถปุระสงคข์องบรษิทั จากจ านวน 76 ขอ้ เป็นจ านวน 82 ขอ้ เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมวตัถปุระสงคข์องบรษิทั 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : เนื่องดว้ยบริษทัมีนโยบายขยายธรุกิจ จึงเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ข

เพิ่มเติมวัตถปุระสงคข์องบริษทั เพื่อรองรับธรุกิจในอนาคต โดยเพิ่มวัตถปุระสงคข์องบริษทัอีก 6 ขอ้ จากจ านวน 

76 ขอ้ เป็นจ านวน 82 ขอ้ ดงันี้ 

 

“ขอ้ 77 

ประกอบกิจการคา้ที่ดิน ท าการจัดสรรที่ดินและบา้น การจัดหาท่ีดินและส่ิงกอ่สรา้ง หรือท าการกอ่สรา้งสิ่งกอ่สรา้ง

อยา่งอื่นบนที่ดินเพื่อจ าหนา่ย ใหเ้ชา่ ใหเ้ชา่ซ้ือ เพื่อเป็นสถานที่อยูอ่าศัย สถานที่ท าการพาณิชย ์ สถานที่ท าการ

ราชการ โรงงานอตสุาหกรรม 

ขอ้ 78 

ประกอบกิจการคา้อาคารชดุ ซ้ือ ขาย ซ้ือขายผอ่นสง่ ซ้ือขายเงนิเชื่อ ใหเ้ชา่ซ้ือซ่ึงหอ้งชดุในอาคารชดุดงักลา่ว 

ขอ้ 79  

จัดซ้ือที่ดินแปลงใหญ่แลว้แบ่งแยกจัดสรรออกเป็นแปลงๆ ส าหรับขาย ตลอดจนรับจา้งปลกู ดแูลรักษาซ่ึง สวน

เกษตร สวนป่า สวนยาง สวนผลไม ้สวนกลว้ยไม ้สวนผกั 

ขอ้ 80  

การขอสมัปทานประกอบกิจการน า้ประปา น า้บาดาล 

ขอ้ 81 

โอนกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นที่เป็นสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะต่างๆ ในโครงการจัดสรรที่ดินใหแ้ก่นิติบคุคล

หมูบ่า้นจดัสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 

ขอ้ 82 

ประกอบกิจการเขา้ประมลู และร่วมเป็นคูส่ญัญาทัง้กบัภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกบัสายเคเบ้ิลใยแกว้ น าแสง สาย

ทองแดง และสายสญัญาณทกุประเภท สายไฟฟ้าแรงสงูส ารับติดตัง้ใตน้ า้ ใตด้ิน และแขวนอากาศทกุประเภท

ตลอดจนอปุกรณแ์ละอะไหลท่ี่เกี่ยวขอ้งกบัสินคา้และระบบดงักล่าวทกุชนิด เพื่อการจ าหนา่ยและจดัหา รวมถึงการ

ซ่อมบ ารงุรักษาแบบครบวงจร” 

  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มวัตถปุระสงคข์องบริษทัจาก

จ านวน 76 ขอ้ เป็นจ านวน 82 ขอ้ เพื่อสอดคลอ้งกบัธรุกิจของบริษทัทัง้ในปัจจบุันและอนาคต 

การลงมติ:  ส าหรับการพิจารณาอนมุัติใหบ้ริษัทเพิ่มเติมวัตถปุระสงคข์องบริษัทจะตอ้งผา่นมติอนมุัติดว้ยคะแนน

เสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 7 ของจ านวน 7 หนา้ 

 

 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถา้มี)  

ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.๒๕๓๕ 

(แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔) ก าหนดไวว้่าผูถื้อหุน้ซ่ึงมีห ุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่

ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกได ้ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรบรรจวุาระนี้เพื่อเปิดโอกาส

ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ ก าหนดไวใ้นการประชมุครั้งนี้  

โดยบริษทั ไดก้าหนดรายชือ่ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2563 (Record 

Date) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เพื่อโปรดเขา้ประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตามวันเวลา 

และสถานที่ดงักลา่ว โดยบริษทัจะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. 

ทัง้นี้ บริษัทฯ มีความตระหนกัและห่วงใยต่อความเส่ียงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนสขุภาพ

ของผูถื้อหุน้และผูท้ี่เขา้ร่วมประชมุทกุท่าน จึงขอใหท้กุท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติสาหรับการประชมุที่ไดแ้นบมาพรอ้มกับ

หนังสือเชิญประชมุฉบับนี้อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ ซ่ึงมิไดค้รบก าหนด

ออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชมุผูถื้อหุน้ครั้งนี้ แทนการเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและสามารถส่งค าถามล่วงหนา้มาพรอ้มกับ

หนังสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารตามที่ก าหนดมายงับริษัทลว่งหนา้เพื่อใหบ้ริษัท ไดร้ับเอกสารภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มาที่ : 

สานักงานเลขานกุาร บริษทั โซลารต์รอน จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร ์ชัน้ 16 ซอยสขุมุวิท71 ถนน

สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10110 หรือสง่จดหมายอิเล็กทรอนิกสม์ายงั agm@solartron.co.th  

จึงขอเรียนเชญิทา่นเขา้ร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง

ได ้สามารถมอบฉันทะใหบ้คุคลอื่นซ่ึงบรรลนุิติภาวะแลว้ หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง (นางรวิฐา พงศ์นชุิต หรือนายธานี เต็ม

บญุศักด์ิ) ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงแทนท่านได ้โดยใชห้นังสือมอบ

ฉันทะที่ไดแ้นบมานี้พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาทครบถว้นเรียบรอ้ย ส าหรับผูร้ับมอบฉันทะที่จะเขา้ร่วมประชมุตอ้งน าเอกสารหรือ

หลักฐานเพื่อแสดงตนในการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดที่แจง้ไวใ้นสิ่งที่สง่มาดว้ย 4 และสง่มอบตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ที่

จดุลงทะเบียนหนา้หอ้งประชมุ กอ่นผูร้ับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

อนึ่ง หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลอื่นที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุสามัญ

ผูถื้อหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2563 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่ิงที่ส่งมาดว้ย

ล าดบัที่ 4 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

     (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช)์ 

ประธานกรรมการ 

 บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

 

หมายเหต ุ: ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดคู าบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบในเว็บไซตข์องบริษทัไดต้ัง้แตว่ันที่ 13 

กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

ส านกังานเลขานกุารบริษทั 

โทรศัพท.์02 392 0224 

โทรสาร.02 381 2971 

mailto:agm@solartron.co.th
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ขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา 

 

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน 

 

ในการเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหนง่ทัง้ 3 ทา่น โดยตามขอ้บังคับของบริษทัขอ้ท่ี 18 ก าหนดไวว้่า ในการ

ประชมุสามญัประจ าปีทกุครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหนง่อยา่งนอ้ยจ านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้

เป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจด

ทะเบียนบริษทันัน้ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหนง่กรรมการผูอ้อก

จากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลือกเขา้รับต าแหนง่อีกก็ได ้ในปีนี้กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

 

รายชื่อ อาย ุ จ านวนหุน้ที่ถือ 

(ห ุน้สามญั) 

คิดเป็น % ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด* 

1.นายอัครเดช โรจนเ์มธา 66 -21,528,882- -3.96- 

2.นายกิตติ  ปิณฑวิรจุน ์ 65 -500,000- -0.09- 

3.ศ.ดร.ดสิุต เครืองาม 62 -0- -0- 

 

เพื่อการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสโดยประกาศผา่นเว็บไซตข์องบริษทั ตั้งแตว่ันที่ 28 

มกราคม 2563 โดยก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชือ่บคุคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ฯ เป็นการล่วงหนา้ เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม ส าหรับการประชมุในครั้งนี้ไม่ มีผูถื้อ

หุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดด้ าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้

พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชนส์งูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัท ตามองคป์ระกอบของกรรมการ ประกอบกับคณุสมบัติ 

ความร ูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ความเชียวชาญแลว้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเ้สนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากต าแหน่ง

ตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง  

ดงัรายละเอียดประวัติผลงานของทัง้ 3 ทา่น ตามสิ่งที่แนบมาดว้ย 3  

1) นายอคัรเดช  โรจนเ์มธา กรรมการ(ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึ่ง)2)   

2) นายกิตติ             ปิณฑวิรจุน ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึ่ง) 

3) ศ.ดร.ดสิุต   เครืองาม           กรรมการ (ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึ่ง) 

โดยพิจารณาใหก้รรมการหมายเลข (2) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคณุสมบติสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และของบริษทั ทัง้นี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและหนา้ที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระและหนา้ที่ความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองของบริษทั ปรากฏตามส่ิงที่สง่มาดว้ย 5 

* หุน้ที่ออกจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบริษทั ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 544,124,723 หุน้ 

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 3 ท่าน 
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ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้:  กรรมการ(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

นายอคัรเดช  โรจนเ์มธา 

อาย ุ 66 ปี 

ต าแหน่งในบริษทั กรรมการบริษทั 

วนัเดือนปีท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 24 กันยายน 2547 (16 ปี) 

การถือห ุน้ในบริษทั 21,528,882 หุน้ 

ความสมัพนัธ ์ ไมม่ี 

ประวติัการศึกษา 

   ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลยัทารเ์ลอตนั, เท็กซัส สหรัฐอเมริกา 

   ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติัการท างาน 

   2547 – ปัจจบุัน กรรมการ บริษทั โซลารต์รอน จ ากัด (มหาชน) 

   2558 – ปัจจบุัน กรรมการบริษทั โซลารต์รอน เอ็นเนอรยี์ 1,2,3,5 จ ากัด 

   2547 – ปัจจบุัน กรรมการ บริษทั เน็ตเบย ์จ ากัด (มหาชน) 

   2550 – 2551 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 

ประวติัการอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ร ุ่นท่ี 27/2547 

สดัสว่นการถือครองห ุน้ 3.96 % 

ประวติัการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา >> ไมม่ี

คณุสมบติัตอ้งหา้ม 1. ไมม่ีประวัติการกระท าผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพยสิ์นซ่ึงได ้

กระท าโดยทจุริต

2. ไมม่ีประวัติการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั

บริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผ ูบ้รหิาร 

ในกิจการอ่ืน 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน :   

บริษทั เน็ตเบย ์จ ากัด (มหาชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไมใ่ชบ่ริษทัจดทะเบียน  

-ไมม่-ี

การเขา้รว่มประชมุในปี 2562 -การประชมุคณะกรรมการบริษทั จ านวน 7/7 คร้ัง

-การประชมุใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง

สดัสว่นการถือครองห ุน้  --3.95 %- 
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ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้:  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

ช่ือ   

นายกิตติ ปิณฑวิรจุน ์

อาย ุ >>65 ปี  

สญัชาติ >>ไทย 

วฒิุการศึกษา >>ฎหมายพาณิชยน์าวีและการขนส่งทางทะเล Tulane University, USA 

 >>กฎหมายเปรียบเทียบ University of Miami, USA 

 >>เนติบัณฑิตไทย ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสถา 

 >>นติิศาสตรบ์ัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ >> วันท่ี 26 เมษายน 2560 ( 3 ปี) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและ

ผ ูบ้ริหาร 

-ไมม่-ี 

ประสบการณก์ารท างาน   

2560 – ปัจจบุัน >> กรรมการ บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุัน >>เลขาธิการ สมาคมประกันชีวิตไทย 

2558 - ปัจจบุัน >>รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและควบคมุการปฏิบัติตามกฎระเบียบฝ่าย

ความสัมพันธภ์าครัฐ บริษทั อลิอันซ ์อยธุยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

การถือครองห ุน้ของบริษทัฯ                                    -0.09- 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผ ูบ้รหิารในบริษทัจด

ทะเบียนอ่ืน 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน                      

 -ไมม่ี -  

กิจการอ่ืนท่ีไมใ่ชบ่ริษทัจดทะเบียน 

- รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและควบคมุการปฏิบัตติามกฎระเบียบฝ่าย

ความสัมพันธภ์าครัฐ บริษทั อลิอันซ ์อยธุยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

- รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและควบคมุการปฏิบัตติามกฎระเบียบฝ่าย

ความสัมพันธภ์าครัฐ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  และ ฝ่ายพัฒนาธรุกิจใหม ่ บริษทั อลิ

อันซ ์อยธุยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนือ่งกับธรุกิจของบริษทั 

     -ไมม่-ี 

 

ประวติัการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา      -ไมม่-ี 

คณุสมบติัตอ้งหา้ม -ไมม่ีประวัติการกระท าความผดิอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพยซ่ึ์ง ไดก้ระท าโดยทจุริต 

 

 -ไมม่ีประวัติการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษทัฯ 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผ ูบ้รหิาร 

ในกิจการอ่ืน 

 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน   

บริษทั อลิอันซ ์อยธุยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

 กิจการอ่ืนท่ีไมใ่ชบ่ริษทัจดทะเบียน       

-ไมม่-ี 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2562 -การประชมุคณะกรรมการบริษทั จ านวน 7/7 คร้ัง 

-การประชมุใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง  

สดัสว่นการถือครองห ุน้  -0.09 %- 
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ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้:  กรรมการ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

ศ.ดร.ดสุิต เครืองาม 

 

อาย ุ 62 ปี 

ต าแหน่งในบริษทั กรรมการบริษทั 

วนัเดือนปีท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559 (4 ปี) 

การถือห ุน้ในบริษทั ไมม่ี 

ความสมัพนัธ ์ ไมม่ี 

ประวติัการศึกษา  

   ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตรพ้ื์นฐาน  มหาวิทยาลยัโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น 

   ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตรพ้ื์นฐาน   มหาวิทยาลยัโอซากา้  ประเทศญ่ีปุ่น 

   ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยันาโกย่า  ประเทศญ่ีปุ่น 

ประวติัการท างาน  

   2559 – ปัจจบุัน กรรมการ บริษทั โซลารต์รอน จ ากัด (มหาชน) 

   2552 – ปัจจบุัน ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษทั ไทยโซลารฟิ์วเจอร ์จ ากัด 

   2551 -  2552 รองกรรมการผูจ้ัดการ บริษทั เอกรัฐ โซลาร ์จ ากัด 

   2548 – 2551  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั โซลารต์รอน จ ากัด (มหาชน) 

   2531 - 2548 ศาตราจารย ์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวติัการอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ร ุ่นท่ี  42/2548 

สดัสว่นการถือครองห ุน้ -ไมม่-ี 

 

ประวติัการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี 

ท่ีผา่นมา 

- ไมม่-ี 

คณุสมบติัตอ้งหา้ม 1. ไมม่ีประวัติการกระท าผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพยสิ์นซ่ึงไดก้ระท าโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวัติการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผ ูบ้รหิาร 

ในกิจการอ่ืน 

 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน         

-ไมม่-ี 

กิจการอ่ืนท่ีไมใ่ชบ่ริษทัจดทะเบียน     

-บริษทั ไทยโซลารฟิ์วเจอร ์จ ากัด  

การเขา้รว่มประชมุในปี 2562 -การประชมุคณะกรรมการบริษทั จ านวน 4/7 คร้ัง 

-การประชมุใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง  

สดัสว่นการถือครองห ุน้  -0%- 
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รายละเอียดกรรมการอิสระผ ูร้บัมอบฉนัทะ 

1. รายละเอียดกรรมการอิสระผ ูร้บัมอบฉนัทะ

ช่ือ : นางรวิฐา พงศน์ชิุต 

อาย ุ : 69  ปี
สญัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตรบ์ัณฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

: ปริญญาโท รัฐศาสตรม์หาบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บมจ. โซลารต์รอน 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 10 ปี  (ตัง้แต ่22 มกราคม 2553) 
ประสบการณก์ารท างาน 
2553 - ปัจจบุัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.โซลารต์รอน 

2554 - ปัจจบุัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 

2554 - ปัจจบุัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) 

2548 - 2553 : รองอธิบดี (นกับริหาร 9) กรมสรรพากร (ก ากบัดแูลดา้นกฎหมาย

ทัง้หมดของกรมสรรพากร) 
การถือครองห ุน้ของบรษิทัฯ (ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2560) : - 0 –

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผ ูบ้รหิารในบรษิทัจด

ทะเบียนอ่ืน 
: กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกฎหมาย บมจ.

ซินเน็ค(ประเทศไทย)

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 

การเขา้รว่มประชมุปี 2562 : การประชมุคณะกรรมการบริษทั 6/7 ครั้ง 
: การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 

การประชมุใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 1/1 ครั้ง 

การมีสว่นไดเ้สียในการวาระการประชมุครัง้น้ี : - ไมม่ี -
คณุสมบติัตอ้งหา้ม : ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซ่ึ์งได้

กระท าโดยทจุริต 

: ไมม่ีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั

บริษทัฯ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผ ูบ้รหิารหรอืผ ูถื้อห ุน้

รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

: - ไมม่ี -

ความสมัพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม 

หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ในปัจจบุันหรือ

ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

: - ไมม่ี -

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน

ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาที่ไดร้ับเงนิเดือนประจ า

: - ไมม่ี -

2. ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบัญชี หรือที่ปรึกษา

กฎหมาย

: - ไมม่ี -

ความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท า

ใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ

: - ไมม่ี -



รายละเอียดกรรมการอิสระผ ูร้บัมอบฉนัทะ 

ช่ือ 

นายธานี  เต็มบญุศกัด์ิ

อาย ุ >>47 ปี

สญัชาติ >>ไทย

วฒิุการศึกษา >>ปริญญาโท  บริหารธรุกจิมหาบัณฑติ (การเงนิ) มหาวิทยาลยัธรุกจิบณัฑติ

>>ปริญญาตรี  บริหารธรุกจิบณัฑิต (คอมพิวเตอรธ์รุกจิ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธญับรีุ

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ >>รอการเลือกตัง้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ใน วันที่ 26 เมษายน 2562

(กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ /กรรมการบริษทั)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ

และผ ูบ้รหิาร 
-ไมม่-ี

ประสบการณก์ารท างาน  
   2559 – ปัจจบุัน กรรมการผูจ้ดัการ–พฒันาธรุกิจและปฏิบัติการ  

บริษทั ไทยไฟท ์จ ากัด 

   2544 – 2559 ผูอ้ านวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ 

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง จ ากดั (มหาชน) 

การถือครองห ุน้ของบรษิทัฯ       -0-

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผ ูบ้รหิารในบรษิทั

จดทะเบียนอ่ืน 
บริษทัจดทะเบียนอื่น

- ไมม่ี -

กิจการอื่นที่ไมใ่ชบ่ริษทัจดทะเบียน 

- กรรมการผูจ้ดัการ–พฒันาธรุกิจและปฏิบัติการ

บริษทั ไทยไฟท ์จ ากัด

การด ารงต าแหนง่ในกิจการที่แขง่ขนัหรือเกี่ยวเนื่องกบัธรุกิจของบริษทั 

-ไมม่-ี

ประวติัการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ี

ผา่นมา 
-ไมม่-ี

คณุสมบติัตอ้งหา้ม -ไมม่ีประวัติการกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรัพยซ่ึ์ง ไดก้ระท า

โดยทจุริต

-ไมม่ีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
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นิยามกรรมการอิสระของบรษิทัฯ 

บริษัท โซลารต์รอน  จ ากัด (มหาชน)  ก าหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่ท าหนา้ที่จัดการของ
บริษัท   เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผูถื้อหุน้ที่มีอ านาจควบคมุ และก าหนดคณุสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เขม้งวด
กว่าหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี้

1. ถือหุน้ไมเ่กิน 0.5% ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่

อาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งดว้ย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลกูจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดร้ับเงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ านาจ

ควบคมุของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้

3. ไมม่ีความสมัพันธท์างธรุกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ในลักษณะที่

อาจเป็นการขัดขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใชก่รรมการ

อิสระ หรือผูบ้ริหารของผูม้ีความสัมพันธ์ทางธรุกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมี

ความขดัแยง้

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง  และ

บตุร รวมทั้งคู่สมรสของบตุร) กับผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็น

ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย
5. ไมไ่ดร้ับการแตง่ตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ของบริษทั

6. ไมเ่ป็นผูส้อบบัญชขีองบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่  กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผูบ้ริหาร  หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการของส านักงานสอบบัญชี  ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของ

บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่

7. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ  รวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย  หรือที่ปรึกษาทางการเงิน  ซ่ึงไดร้ับ

ค่าบริการเกินกว่า  2  ลา้นบาทต่อปี  จากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขัดแยง้

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชพีเป็นนิติบคุคล  ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  กรรมการซ่ึงไม่ใชก่รรมการอิสระ

ผูบ้ริหาร  หรือหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชพีนัน้

8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษทั

โดยในการพิจารณาคณุสมบัติกรรมการอิสระ  ส าหรับชว่งระยะเวลาในอดีต  กรณีกรรมการอิสระรายใหม่  ซ่ึงไม่ไดด้ ารง

ต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระในวาระเดิม  ตอ้งไม่เคยเป็นบคุคล  ตามขอ้ 2, 3, 6 และ 7  ในระยะเวลา  2  ปีก่อนไดร้ับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  กรณีกรรมการอิสระที่ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง  ตอ้งไม่เคยเป็น

บคุคลตามขอ้ 3, 6, และ 7  ในวาระเดิมก่อนไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในวาระปัจจบุัน  เวน้แต่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ี่ไดร้ับการผอ่นผนั  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธรุกิจการคา้ 

เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 

เขยีนที่ …………………………………………………… 
วันที่ ……….…. เดือน ………..…………… พ.ศ.…………………. 

(1) ขา้พเจา้………………………………………………………………………………………สญัชาต…ิ……………….……………..….. 
อยู่บา้นเลขที่…………………….ถนน………………………………………………...ต าบล/แขวง…………………………………………………… 
อ าเภอ/เขต……………………………………………….จงัหวัด……………………………………………รหสัไปรษณีย…์………………….…….. 

(2) เป็นผูถื้อห ุน้ของบริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิ้นรวม…………………………..……………….....หุน้
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้
(  ) 1 นางรวิฐา พงศน์ชิุต อาย ุ69ปี บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร ์ชัน้16 ซอย

สขุมุวิท71 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนอื เขตวัฒนา 

กรงุเทพมหานคร 10110 

หรือ 

(  ) 2 นายธานี  เต็มบญุศกัด์ิ อาย ุ 47ปี บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร ์ชัน้16 ซอย

สขุมุวิท71 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนอื เขตวัฒนา 

กรงุเทพมหานคร 10110 

หรือ 

(  ) 3 ……………………………………………......อาย…ุ…ปี อยู่บา้นเลขที่.......................................................................... 
ถนน.................................................ต าบล/แขวง.......................................................................อ าเภอ/เขต
....................................................... 
จงัหวัด..............................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อห ุน้ประจ าปี 

2563 ของ บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งปารชิาติ 

ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอรีน กรงุเทพ  เลขท่ี  92 ซอยแสงแจ่ม  แขวงพระราม  9 เขตห้วยขวาง 

กรงุเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

กจิการใดที่ผูร้ับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ

ลงชือ่ ........................................................... ผูม้อบฉนัทะ 
(.........................................................) 

ลงชือ่ ........................................................... ผูร้ับมอบฉนัทะ 
(.........................................................) 

หมายเหต ุ    ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

อากร 
แสตมป์

20 บาท 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธรุกิจการคา้ 
เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 

เขยีนที ่………………………………………………………… 
วันท่ี ……….…. เดอืน ………..…………… พ.ศ.………………….. 

(1) ขา้พเจา้………………………………………………………………………………………สญัชาต…ิ……………….…….. 
อยูบ่า้นเลขท่ี…………………….ถนน………………………………………………...ต าบล/แขวง…………………………………………………… 
อ าเภอ/เขต……………………………………………….จงัหวัด……………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………….…….. 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั โซลารต์รอน จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนท้ังสิน้รวม………………………………….………….....หุน้
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ........................................................เสยีง 

(3) ขอมอบฉันทะให้
(3) ขอมอบฉันทะให้

(  ) 1 นางรวิฐา พงศน์ชิุต อาย ุ69ปี บริษทั โซลารต์รอน จ ากัด (มหาชน) 
1000/65,66,67 อาคาร พ.ีบี.ทาวเวอร ์ชัน้16 ซอย

สขุมุวิท71 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนอื เขตวัฒนา 

กรงุเทพมหานคร 10110 

หรือ 

(  ) 2 นายธานี  เต็มบญุศกัด์ิ อาย ุ 47ปี บริษทั โซลารต์รอน จ ากัด (มหาชน) 
1000/65,66,67 อาคาร พ.ีบี.ทาวเวอร ์ชัน้16 ซอย

สขุมุวิท71 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนอื เขตวัฒนา 

กรงุเทพมหานคร 10110 

หรือ 

(  ) 3 ……………………………………………......อาย…ุ…ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.......................................................................... 
ถนน.................................................ต าบล/แขวง.......................................................................อ าเภอ/เขต
....................................................... 
จงัหวัด..............................................รหัสไปรษณีย.์.................................... 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุใหญ่สามัญผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2563 ของ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ 

หอ้งปารชิาติ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรงุเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตหว้ย

ขวาง กรงุเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุคร้ังนี้ ดงันี้

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุติัการงดจ่ายเงินปันผล 

(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

อากร 
แสตมป์

20 บาท 
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วาระท่ี 5 พิจารณาและอนมุติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

เรื่อง แต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
(  ) การแตง่ตั้งกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ กลับเขา้ด ารงต าแหนง่ จ านวน 3 ท่าน

1. นายอัครเดช โรจนเ์มธา
(  ) เห็นดว้ย (  ) ไม่เห็นดว้ย (  ) งดออกเสียง 

2. นายกิตต ิ ปิณฑวิรจุน์

(  ) เห็นดว้ย (  ) ไม่เห็นดว้ย (  ) งดออกเสียง 

3. นานยดสุติ  เครืองาม
(  ) เห็นดว้ย (  ) ไม่เห็นดว้ย (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 6  พิจารณาและอนมุติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

6.1 พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชดุตา่งๆ ประจ าปี 2563 

(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

6.2 พิจารณารับรองและใหส้ัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุต่างๆ ส าหรับ

ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2563 ตัง้แตม่กราคม พ.ศ. 2563 – มถินุายน พ.ศ. 2563 

(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 7  พิจารณาและอนมุติัการแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 

7.1 พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชปีระจ าปี 2563 และก าหนค่าตอบแทน 

 (  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

7.2 พิจารณารับรองและใหส้ัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนการจา่ยค่าตอบแทนการสอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบงบ

การเงนิประจ าไตรมาสที ่1 /2563 สิน้สดุ ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2563 

 (  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

(  ) เห็นดว้ย (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 870,597,723 บาท เป็น 544,124,723  บาท 

โดยวิธีการตดัห ุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการเตรียมไวร้องรบัการเพ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป 

(General Mandate) ของบริษทัฯ จ านวน 326,473,000 ห ุน้ มลูค่าท่ีตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท รวมเป็นจ านวน 

326,473,000 บาท ท่ีเคยออกไวเ้ม่ือการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้เม่ือปี พ.ศ. 2561 และการแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณฑส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

( ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
( ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

( ) เห็นดว้ย  ( ) ไม่เห็นดว้ย  ( ) งดออกเสียง 
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วาระท่ี 9 พิจารณาและอนมุติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทั ขอ้ 6 เรื่องวตัถปุระสงคข์องบริษทั จาก
จ านวน 76 ขอ้ เป็นจ านวน 82 ขอ้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมวตัถปุระสงคข์องบริษทั 

( ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
( ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

( ) เห็นดว้ย  ( ) ไม่เห็นดว้ย  ( ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

( ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
( ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

( ) เห็นดว้ย  ( ) ไม่เห็นดว้ย  ( ) งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อห ุน้

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้มช่ดัเจนหรือในกรณท่ีีที่

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนอืจากเร่ืองที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมกีารแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุน

หนังสอืมอบฉันทะใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ

ลงชือ่ ........................................................... ผูม้อบฉันทะ 
 (.........................................................) 

ลงชือ่ ........................................................... ผูร้ับมอบฉันทะ 
 (.........................................................) 

หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก 

จ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
1. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผ ูถื้อห ุน้ของบริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชมุใหญ่สามญัผ ูถื้อห ุน้ประจ าปี 2563  ของ บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 

กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งปารชิาติ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรนี กรงุเทพ เลขท่ี 92 ซอย

แสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานที่

อื่นดว้ย 

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

วาระท่ี___________ เรื่อง______________________________________________ 

( ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

( ) เห็นดว้ย ……………………เสยีง ( ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสยีง 

วาระท่ี ___________เรื่อง_______________________________________________ 

( ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

( ) เห็นดว้ย ……………………เสยีง ( ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสยีง ( ) งดออกเสียง…………………….เสยีง 

วาระท่ี ___________เรื่อง_______________________________________________ 

( ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

( ) เห็นดว้ย ……………………เสยีง ( ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสยีง ( ) งดออกเสียง…………………….เสยีง 

วาระท่ี ___________เรื่อง_______________________________________________ 

( ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

( ) เห็นดว้ย ……………………เสยีง ( ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสยีง ( ) งดออกเสียง…………………….เสยีง 

วาระท่ี__________ เรื่อง   เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

ช่ือกรรมการ _______________________________ 

  ( ) เห็นดว้ย ……………………เสยีง ( ) ไม่เห็นดว้ย............................เสยีง ( ) งดออกเสียง…………………….เสยีง 

ช่ือกรรมการ _______________________________ 

  ( ) เห็นดว้ย ……………………เสยีง ( ) ไม่เห็นดว้ย............................เสยีง ( ) งดออกเสียง…………………….เสยีง 

ช่ือกรรมการ _______________________________ 

  ( ) เห็นดว้ย ……………………เสยีง ( ) ไม่เห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสยีง 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถกูตอ้งบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

ลงชือ่ ........................................................... ผูม้อบฉันทะ 

 (.........................................................) 

ลงชือ่ ........................................................... ผูร้ับมอบฉันทะ 

  (.........................................................) 
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หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผ ูถื้อห ุน้เป็นผ ูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทย (Custodian) 

เป็นผ ูร้บัฝากและดแูลห ุน้) 

 เขยีนที่…………………..…………………….. 

  วัน...................เดือน.........................พ.ศ.............. 

(1) ขา้พเจา้……………………………………………..…..………………………………………………สญัชาต…ิ……………..…………………………………………………………….…………..….. 

อยู่บา้นเลขที่……………………………………………………………..….………….ถนน………………………………….……………………...ต าบล/แขวง……………………………………..………………… 

อ าเภอ/เขต…………………………………………………………………….……….จงัหวัด……………………………………..……………………………รหสัไปรษณีย…์………………….…………….……. 

(2) ในฐานะผูป้ระกอบธรุกิจเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั …………………………………………………………………………….………………………… 

ซ่ึงเป็นผูถื้อห ุน้ของบริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิ้นรวม …........................................ห ุน้   และ    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................................... เสียง ดงันี ้

 ห ุน้สามญั.........................................ห ุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................................... เสียง 

 ห ุน้บริุมสิทธิ....................................ห ุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................................... เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้

(3) ขอมอบฉนัทะให้

(  ) 1 นางรวิฐา พงศน์ชิุต อาย ุ

69ปี 

บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร ์ชัน้16 

ซอยสขุมุวิท71 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนอื 

เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10110 

หรือ 

(  ) 2 นายธานี  เต็มบญุศกัด์ิ อาย ุ

47ปี 

บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร ์ชัน้16 

ซอยสขุมุวิท71 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนอื 

เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10110 

หรือ 

(  ) 3 …………………………………………………………………....อาย…ุ…ปี     อยู่บา้นเลขที่.............................................................................................. 

ถนน.................................................ต าบล/แขวง..................................................................อ าเภอ/เข.................................................. 

จงัหวัด..............................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อห ุน้ประจ าปี 2563 

ของ บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งปาริชาติ ชัน้ 3 โรงแรม

โกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรนี กรงุเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย   

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดงันี้

(  ) มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้สิ้นที่ถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

(  ) มอบฉนัทะบางส่วน คือ

(   ) ห ุน้สามญั............................................ หุน้ และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้....................................................เสยีง 

(  ) หุน้บริุมสิทธิ.…………………………หุน้ และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้………………….…………..เสียง 

 รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนทัง้หมด............................................................. เสียง 

(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั้งนี้ ดงันี้

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562

(  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

อากร

แสดมป์ 

20 บาท 
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วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

(  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุติัการงดจ่ายเงินปันผล 

(  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนมุติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เรื่อง แต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
(  ) การแตง่ตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหนง่ กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ จ านวน 3 ท่าน 

1. นายอคัรเดช โรจนเ์มธา
(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย (  ) งดออกเสียง 

2. นายกติต ิ ปิณฑวิรจุน์

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย (  ) งดออกเสียง 

3. นานยดสุิต  เครืองาม
(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 6  พิจารณาและอนมุติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

6.1 พิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชดุตา่งๆ ประจ าปี 2563 

(  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

6.2 พิจารณารับรองและใหส้ัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุต่างๆ ส าหรับค่าตอบแทน

กรรมการที่เกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2563 ตัง้แตม่กราคม พ.ศ. 2563 – มถินุายน พ.ศ. 2563 

(  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 7  พิจารณาและอนมุติัการแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 

7.1 พิจารณาและอนมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 และก าหนค่าตอบแทน 

 (  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

7.2 พิจารณารับรองและใหส้ัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน

ประจ าไตรมาสที่ 1 /2563 สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2563 

 (  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
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วาระท่ี 8 พิจารณาและอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 870,597,723 บาท เป็น 544,124,723  บาท โดย

วิธีการตดัห ุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการเตรียมไวร้องรบัการเพ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

ของบริษทัฯ จ านวน 326,473,000 ห ุน้ มลูค่าท่ีตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท รวมเป็นจ านวน 326,473,000 บาท ท่ีเคยออกไว้

เม่ือการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้เม่ือปี พ.ศ. 2561 และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
( ) (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย  ( ) ไมเ่ห็นดว้ย  ( ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 9 พิจารณาและอนมุติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทั ขอ้ 6 เรื่องวตัถปุระสงคข์องบริษทั จากจ านวน 76 ขอ้ 
เป็นจ านวน 82 ขอ้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมวตัถปุระสงคข์องบริษทั 

( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
( ) (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย  ( ) ไมเ่ห็นดว้ย  ( ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
( ) (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย  ( ) ไมเ่ห็นดว้ย  ( ) งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่

เป็นการ ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อห ุน้

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมกีารพิจารณาหรือ

ลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนอืจากเร่ืองที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มกีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิ

พิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร

กจิการใดที่ผูร้ับมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้ับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมอืนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

ลงชือ่ ........................................................... ผูม้อบฉนัทะ 

 (.........................................................) 

ลงชือ่ ........................................................... ผูร้ับมอบฉนัทะ 

 (.........................................................) 

หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อห ุน้ที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อห ุน้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนนิการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้ับอนญุาตประกอบธรุกจิ คสัโตเดียน (Custodian)

3. ผูถื้อห ุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้

ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล

5. ในกรณีที่มวีาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค.ตามแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อห ุน้ของ ของ บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ หอ้งปาริชาติ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรนี กรงุเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตหว้ยขวาง 

กรงุเทพมหานคร 10320 ประเทศไทยหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

วาระท่ี___________ เรื่อง______________________________________________ 

( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย ……………………เสยีง ( ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

วาระท่ี ___________เรื่อง_______________________________________________ 

( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย ……………………เสยีง ( ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

วาระท่ี ___________เรื่อง_______________________________________________ 

( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย ……………………เสยีง ( ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

วาระท่ี ___________เรื่อง_______________________________________________ 

( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย ……………………เสยีง ( ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

วาระท่ี__________ เรื่อง   เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

ช่ือกรรมการ _______________________________ 

  ( ) เห็นดว้ย ……………………เสียง ( ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสยีง ( ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

ช่ือกรรมการ _______________________________ 

  ( ) เห็นดว้ย ……………………เสียง ( ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสยีง…………………….เสียง 

ช่ือกรรมการ _______________________________ 

  ( ) เห็นดว้ย ……………………เสียง ( ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสยีง…………………….เสียง 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 

ลงชือ่ ........................................................... ผูม้อบฉนัทะ 

 (.........................................................) 

ลงชือ่ ........................................................... ผูร้ับมอบฉนัทะ 

 (.........................................................) 
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ประวัติการศึกษา 
๏ ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 

� : Master of Management, University of Wollongong, NSW, Australia, พ.ศ. 2531
๏ ประกาศนียบัตรชั้นสูง : Diploma of Management, University of Newcastle, NSW, Australia, พ.ศ. 2530

: ประกาศนียบัตรบัญชีบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2537
๏ ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2526

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
๏ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก กลต.

๏ ผูสอบบัญชีสหกรณ

๏ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตบริษัทประกันภัย

๏ ผูสอบบัญชีของผูประกอบธุรกิจการซ้ือขายลวงหนา

๏ ASEAN CPA by ACPACC (since 2017)

ประสบการณการทํางาน 
ปจจุบัน

๏ กรรมการผูจัดการ
o บริษัท สํานักงานปติเสวี จํากัด ( A member firm of Moore Stephens International Limited Group

of Independent Firms) (ปฏิบัติงานสอบบญัชีตั้งแตป 2525 ถึงปจจุบัน)
o บริษัท MOORE STEPHENS DIA SEVI จํากัด

สิ�งที�สง่มาด้วย 5
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ประสบการณการทํางาน (ตอ)
๏ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

o บริษัท ฟูดแอนดดร้ิงส จํากัด (มหาชน) (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
o บริษัท เอส.ซี.ไอ.อีเลคตริค แม็นนิวแฟคเชอเรอ จํากัด

๏ อดีตกรรมการบริหาร
o Moore Stephens Asia Pacific Ltd. (Hong Kong)
o บริษัทบริหารสินทรัพยออมทรัพย จํากัด

๏ อดีตกรรการตรวจสอบ
o บริษัท อีโนเวรับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (2552-2558)

สมาชิกสถาบันวิชาชีพ 
๏ สมาชิกสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ

๏ สมาชิกสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย

๏ สมาชิกสมาคมสงเสริมสถาบันบริษัทไทย (พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน)

หลักสูตรอบรม 
2560  :  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตรเพ่ือสัคมรุนที่ 11 (นมธ. 11) 

:  Moore Stephens Asia Pacific Technical Workshop, “New Audit Manual”, Hong Kong 
2559 :  Risk Management Program for Corporate Leaders- RCL รุน 4/2016

:  หลักสูตร “การตรวจสอบภายใน เพ่ือเตรียมตัวเปนผูสอบภายในรับอนุญาตสากล” รุนท่ี 23 คณะ
 พาณิชศาสตรและการบัญชีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
:  Moore Stephens Asia Pacific Technical Workshop, “New Audit Manual”,  Hong Kong 

2555 :  Moore Stephens Asia Pacific Technical Workshop, “Update IFRSs”, Kualalumpur, Malaysia 
2555 :  Developing IT Audit Plan Program จากสมาคมผูตรวจสอบแหงประเทศไทย 
2552  :  อบรม “เทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยใชความรูดานบัญชี ภาษีอการ และการเงิน”  

จัดโดย สํานักคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
2549 :  Audit Committee Program จาก Thai Institute of Directors Association (IOD) 
2548 :  Directors Certification Program (DCP 58/2005) จาก Thai Institute of Directors  

   Association (IOD) 
:  ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุนท่ี 1 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาล 
ยุติธรรม 

2545  :  อบรม “การใชคอมพิวเตอรในการตรวจสอบบัญชี” รุนท่ี 1 จากสภาวิชาชีพบัญชี 
2541  :  หลักสูตร การสอบบัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต รุนที่ 6 

สิ�งที�สง่มาด้วย 5
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ประสบการณการอื่น

๏ วิทยากรบรรยายหัวขอ การสอบบัญชี  จรรยาบรรณวิชาชีพ และการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบัญชี สภาวิชาชพี
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (พ.ศ. 2552-ปจจุบัน)

๏ วิทยากร สัมมนาพิจารณ (ราง) จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี (พ.ศ. 2561, 2554)

๏ อาจารยพิเศษโครงการปริญญาโท  วิชา ประเด็นและปญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และวิชา การกํากับดูแลกิจการ

และจริยธรรมในวิชาชีพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (พ.ศ. 2553-ปจจุบัน)

๏ อาจารยพิเศษวิชา สัมมนาวิชาการตรวจสอบภายใน หลักสูตรปริญญาตรี สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

๏ อาจารยพิเศษวิชา Seminar in Accounting (International Course) สํานักวิชาการจัดการ หลักสูตรปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  (พ.ศ. 2549- ปจจุบัน)

๏ อาจารยพิเศษวิชา สอบบัญชี หลักสูตรปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(พ.ศ.  2551)

๏ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ในฐานะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการบัญชี โครงการบัณฑิตศึกษาภาควิชาการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (พ.ศ. 2550)

๏ อาจารยพิเศษวิชา   Corporate Governance Analysis    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๏ อาจารยพิเศษวิชา Managerial Accounting   หลักสูตรปริญญาตรี  สํานักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

(พ.ศ. 2549-2550)

๏ อาจารยพิเศษวิชา Intermediate Accounting II ( International Course) หลักสูตรปริญญาตรี สํานักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (พ.ศ. 2548)

งานบริการสังคม 
:  กรรมการบริหารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (พ.ศ. 2557-ปจจุบัน) 
:  กรรมการ คณะมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ (พ.ศ. 2560-ปจจุบัน, 2554- 2556) 
:  กรรมการ คณะอนุกรรมการกล่ันกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีฯ (พ.ศ. 2560- ปจจุบัน) 
:  ประธานกรรมการ คณะทํางานพิจารณาคุณสมบัติผูข้ึนทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
   สภาวิชาชีพบัญชี (พ.ศ. 2557-ปจจุบัน) 
:  กรรมการ คณะอนุกรรมการรางขอบังคับสภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพบัญชีฯ (พ.ศ.  2554 – ปจจุบัน) 
:  กรรมการ คณะอนุกรรมการรางจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
   (พ.ศ. 2551 - 2557 และ 2560 - ปจจุบัน) 
:  ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการกํากับบริหารการลงทุนสภาวิชาชีพบัญชีฯ (พ.ศ. 2557-ปจจุบัน) 
:  กรรมการ คณะอนุกรรมการภาษีสรรพากร หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย  
   (พ.ศ.2558 – ปจจุบัน) 
:  กรรมการ คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานของตลาด (Market Practice Subcommittee)  
   สมาคมตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย (พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน) 

สิ�งที�สง่มาด้วย 5
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งานบริการสังคม (ตอ) 
:  กรรมการสมาคมนิสิตเกาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2551- ปจจุบัน) 
:  กรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สถาบันรับประกันคุณภาพสถานพยาบาล 
   (องคกรมหาชน) (พ.ศ. 2560-2562) 
:  กรรมการ คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง กรณีซื้อหุน บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร (ซีพีเอฟ) 
   (พ.ศ. 2560-2561) องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ (Thai PBS) 
:  กรรมการ คณะทํางานพิจารณาประเด็นปญหาสรรพากร และโครงการสัมมนาฯ และ ติดตามการปฏิรูป 
   กฎหมาย (พ.ศ. 2560 –ปจจุบัน) หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
:  กรรมการ คณะทํางานเพ่ือพิจารณาขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับเร่ืองสําคัญที่ตรวจสอบ (KAM)   
   สภาวิชาชีพบัญชีฯ (พ.ศ. 2560) 
:  วิทยากรและท่ีปรึกษา โครงการพัฒนาหลักเกณฑและนโยบายบัญชี และคูมือบัญชีกองทุนหลักประกัน 
   สุขภาพแหงชาติ (พ.ศ. 2560) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

สิ�งที�สง่มาด้วย 5
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ประวัติสวนบุคคลและการทํางาน 

นางสาววันเพ็ญ อุนเรือน 
8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   

Tel. 662-9413584-6, 9413656-7  Fax. 662-9413658 

E-mail : wanpen.u@pitisevi.com or pitisevi@cscoms.com Website : www.pitisevi.com

ประวัติการศึกษา 
๏ ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต (บช. บ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2547 

๏ ประกาศนียบัตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี (ปส.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  พ.ศ. 2540 
๏ ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (บช. บ.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2538 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
๏ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขท่ี 7750

๏ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ประสบการณการทํางาน 
ปจจุบัน  :  บริษัท สํานักงานปติเสวี จํากัด 

:  ตําแหนง Audit Partner   (ปฎิบัติงานสอบบัญชีตั้งแตป 2538 ถึงปจจุบัน) 

2550 – 2554 :  ผูจัดการอาวุโสฝายตรวจสอบบัญชี Senior Manager 

2546 – 2549 :  ผูจัดการฝายตรวจสอบบัญชี Audit Manager  

2542 – 2545 :  ผูตรวจสอบบัญชีอาวุโส Senior I (Supervisor)  

 2538 – 2541 :  ผูชวยตรวจสอบบัญชี Junior Assistant  

สิ�งที�สง่มาด้วย 5
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ประสบการณอื่นๆ 
ปจจุบัน  : วิทยากรบรรยาย In house Training ของสํานักงานฯ 
2550  : วิทยากรบรรยายเร่ือง “ การจัดทํางบการเงินรวม “ ใหแกบริษัท เสถียรแสตนเลสสตีล จํากัด 

  มหาชน 
2549  : วิทยากรบรรยาย เร่ือง “ การจัดทํางบกระแสเงินสด “ ใหแกบริษัท อิโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด  

มหาชน 

หลักสูตรอบรม
๏ เขาอบรม Moore Stephens Asia Pacific Technical Conference 2016, ฮองกง

๏ เขาอบรม Moore Stephens International Limited, “ IFRS and IAS  กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย

๏ เขาอบรม Moore Stephens Asia Pacific Technical Work shop, “Sarbanes Oxley’s Act and issues”

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

งานบริการสังคม 
๏ คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี

สมาชิกองคกร 
๏ สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

สิ�งที�สง่มาด้วย 5
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ประวัตสิ่วนบุคคลและการท างาน 

นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา 
8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวด-ีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

Tel. 662-9413584-6, 9413656-7  Fax. 662-9413584 

E-mail : porntip.a@pitisevi.com or pitisevi@cscoms.com Website : www.pitisevi.com

ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท : บัญชมีหาบัณฑิต (บช. ม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 

 ประกาศนียบัตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี (ปส.) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

  พ.ศ. 2549 
 ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (บช. บ.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2538 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9589

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การท างาน 
ปัจจบุัน  : บริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด : ต าแหน่ง Audit Partner 

2553-2556 :  ผู้จัดการอาวโุสฝา่ยตรวจสอบบัญชี Senior Audit Manager 

2549 - 2553 : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี Audit Manager  

2544 – 2548 : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวโุส Senior I (Supervisor) 

2541 – 2544 : ผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี Junior Assistant 

ประสบการณ์อื่นๆ 
: เป็นหัวหน้าคณะปฏิบัติงานตรวจสอบกรณีพิเศษ (Financial Due Diligence) 
: วิทยากรบรรยายมาตรฐานการบัญชโีครงการ In House Training ของส านักงานฯ 

สิ�งที�สง่มาด้วย 5



ส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 6 

เง่ือนไขในการเขา้รว่มประชมุผ ูถื้อห ุน้

การเขา้รว่มประชมุ

กรณีที่มีผูถื้อห ุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุภายหลังจากที่มีการเปิดประชมุไปแลว้ตามเวลาที่ก าหนดใน

หนังสือเชิญประชมุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใหง้ดเวน้การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ไดม้ีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนน

เสียงเสร็จส้ินไปแลว้  โดยผูถื้อหุน้จะสามารถลงคะแนนเสียงไดเ้ฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผอ่นผนัการ

ยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็น

เหมาะสม

เอกสารและหลกัฐานท่ีผ ูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชมุ

1. บคุคลธรรมดา

1.1 ผ ูถื้อห ุน้ท่ีมีสญัชาติไทย

(ก) ผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุดว้ยตวัเอง จะตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ไดแ้ก่ บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรขา้ราชการ
บัตรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หนงัสือเดินทางหรือบัตรประจ าตวัอื่นที่แสดงรปูถ่ายซ่ึงออกโดยหนว่ยงานของรัฐบาล

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะน าสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี้ใหบ้ริษทัฯ

1.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพรอ้มหนังสือเชิญประชมุ) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือชื่อถกูตอ้ง

ครบถว้นพรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท

1.1.2 ส าเนาบัตรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ (ก)) ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มการรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
1.1.3 ส าเนาบัตรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ (ก)) ของผูร้ับมอบฉนัทะพรอ้มการรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

1.2 ผ ูถื้อห ุน้ชาวต่างชาติ 

(ก) ผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุดว้ยตวัเอง จะตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ไดแ้ก่ บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรขา้ราชการ
บัตรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หนงัสือเดินทางหรือบัตรประจ าตวัอื่นที่แสดงรปูถ่ายซ่ึงออกโดยหนว่ยงานของรัฐบาล

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะน าสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี้ใหบ้ริษทัฯ 

1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพรอ้มหนังสือเชิญประชมุ) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือชื่อถกูตอ้ง

ครบถว้นพรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท

1.2.2 ส าเนาบัตรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ (ก)) ของผูม้อบฉันทะพรอ้มการรับรองส าเนาถกูตอ้ง  โดยเอกสารไดร้ับการ
รับรองลงลายมือชื่อจากสถานทตูหรือสถานกงสลุไทยในประเทศนั้นหรือโนตารีพับบลิคหรือบคุคลอื่นที่มีอ านาจ

ตามกฎหมายทอ้งถ่ินรับรองการลงลายมือชือ่

1.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ (ก)) ของผูร้ับมอบฉนัทะพรอ้มการรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. นิติบคุคล

2.1 นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย

ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะน าสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี้ใหบ้ริษทัฯ

2.1.1 หนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสือเชญิประชมุ) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือชือ่ถกูตอ้ง

ครบถว้นพรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท

2.1.2 ส าเนาหนงัสือท่ีแสดงหลกัฐานว่าผูใ้ดมีอ านาจลงนามมอบฉนัทะ พรอ้มการรับรองส าเนาโดยผูม้ีอ านาจลงนามของ

นิติบคุคลนัน้

2.1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังก าหนดในขอ้ (ก)) ของผู้มีอ านาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มการ

รับรองส าเนาถกูตอ้ง
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2.1.4 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลกัฐานการเป็นนิติบคุคล พรอ้มการรับรองส าเนาโดยผูม้ีอ านาจลงนาม

ของนิติบคุคลนัน้

2.1.5 ส าเนาบัตรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ (ก)) ของผูร้ับมอบฉนัทะ พรอ้มการรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.2 นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ในต่างประเทศ 

ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะน าสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี้ใหบ้ริษทัฯ 

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพรอ้มหนังสือเชิญประชมุ) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือชื่อถกูตอ้งครบถว้น

พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท

2.2.2 ส าเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผูใ้ดมีอ านาจลงนามมอบฉันทะ พรอ้มการรับรองส าเนาโดยผูม้ีอ านาจลงนามของนิติ

บคุคลนัน้

2.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังก าหนดในขอ้ (ก)) ของผูม้ีอ านาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มการรับรอง

ส าเนาถกูตอ้ง

2.2.4 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบคุคล พรอ้มการรับรองส าเนาโดยผูม้ีอ านาจลงนามของ

นิติบคุคลนัน้

2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1-2.2.4 จะตอ้งไดร้ับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทตูหรือสถานกงสลุไทยในประเทศนั้น

หรือ โนตารีพบับลิกหรือบคุคลอื่นที่มีอ านาจตามกฎหมายทอ้งถ่ินรับรองการลงลายมือชื่อ

2.2.6 ส าเนาบัตรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ (ก)) ของผูร้ับมอบฉนัทะ พรอ้มการรับรองส าเนาถกูตอ้ง

2.2.7 เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้ม้ีอ านาจลงนามของ 

นิติบคุคลนัน้รับรองความถกูตอ้งของค าแปล 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชมุไดต้ั้งแต่เวลา 

12.00 น. ของวันศกุรท์ี่ 26 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป

กรณีผูเ้ขา่ร่วมประชมุมีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ แกไ้ขชื่อ หรือ ชื่อสกลุ โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดังกล่าวในการ

ลงทะเบียนดว้ย และมาลงทะเบียนลว่งหนา้กอ่นเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสารไดม้ีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

การมอบฉนัทะ 

ตามค าชี้แจงของกรมพัฒนาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ระบวุ่า

การมอบฉันทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน จะใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ  ก. หรือ ข. ก็ได ้ทั้งนี้ ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้ง
มอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลาย

คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

การออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงใหน้ับ 1 หุน้เป็น 1 เสียง โดยบริษัทฯ จะใชวิ้ธีการออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ บริษัทฯ แจกให ้ซ่ึง

บริษัทฯ ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในกรณีที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกเวน้

วาระเลือกตั้งกรรมการซ่ึงจะใหผู้ถื้อห ุน้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทกุกรณี และจะประกาศผลการลงคะแนนอย่างเปิดเผยในแต่วาระ

เพื่อใหม้ีความชดัเจนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
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ขอ้บงัคบัของ 
บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

เฉพาะในสว่นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชมุผ ูถื้อห ุน้

--------------------------------- 
1. การออกห ุน้

ขอ้ 5. หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัชนิดระบชุือ่ผูถื้อหุน้ อนัเป็นหุน้ที่ตอ้งใชเ้งินครั้งเดียวจนเต็มมลูค่า และ/หรือเป็นหุน้ที่ช าระค่าห ุน้

ดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตัวเงิน หรือใหใ้ชลิ้ขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เคร่ืองหมาย

การคา้ แบบหรือหุ่นจ าลอง แผนผงั หรือกรรมวิธีลบัใด ๆ หรือ ใหใ้ชข้อ้สนเทศเกี่ยวกบัประสบการณท์างอตุสาหกรรม การ

พาณิชย ์หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุน้บริุมสิทธิ ห ุน้ก ู ้ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพยอ์ื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยอ์นญุาต

ขอ้ 10. หุน้ของบริษทัใหโ้อนกนัไดโ้ดยเสรี และหุน้ที่ถือโดยคนต่างดา้วในขณะใดขณะหนึ่งตอ้งมีจ านวนรวมกันไม่เกินรอ้ยละส่ีสิบเกา้ 

(49) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมด การโอนหุน้รายใดที่จะท าใหอ้ัตราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วของบริษัทเกิน

อตัราสว่นขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิปฎิเสธการโอนหุน้ของบริษทัรายนัน้ได ้

ค าว่า “คนต่างดา้ว” ตามขอ้บังคับฉบับนี้ใหม้ีความหมายตามนิยามค าว่า “คนต่างดา้ว” ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบ
ธรุกิจของคนตา่งดา้ว 

2. การเลือกตัง้กรรมการ
ขอ้ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย หา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ

ดว้ยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้และ

กรรมการไมน่อ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร

ขอ้ 16. ผูเ้ป็นกรรมการของบริษัท ไมจ่ าเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั

ขอ้ 17. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุน้ที่ตนถือ

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตั้ง

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

(3) บคุคลซ่ึงไดร้ับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บคุคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน

กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครั้งนัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด

ขอ้ 18. ในการประชมุสามัญประจ าปีทกุครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถา้

จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้น ไดจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง 

ๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับ

ต าแหนง่อีกก็ได ้

ขอ้ 19. นอกจากการพน้ต าแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการอาจพน้ต าแหนง่เมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคณุสมบัติ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั

(4) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก

(5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก

     ขอ้ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ ใหย้ื่นใบลาออกตอ่บริษทั การลาออกมีผลนบัแตว่ันที่ใบลาออกไปถึงบริษทั

    กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัทราบดว้ยก็ได ้

 ขอ้ 21. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบคุคลซ่ึงมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุ

คณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน
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บคุคลซ่ึงเป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการไดเ้พียงเทา่วาระที่ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยัง

เหลืออยู่

ขอ้ 23. ที่ประชมุผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีห ุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง 

(1/2) ของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. การเรยีกประชมุ

ขอ้ 35. การประชมุผูถื้อหุน้ของบริษทัใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวัดใกลเ้คียง หรือ ณ ที่อื่นใด

ตามที่คณะกรรมการจะก าหนด

ขอ้ 36. ใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง การประชมุเช่นว่านี้ใหเ้รียกว่า “การประชมุสามัญ” การประชมุสามัญ

ดงักลา่วใหจ้ดัใหม้ีขึน้ภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวันส้ินสดุทกุปีบัญชขีองบริษทั 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่น ๆ ใหเ้รียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามัญเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้ซ่ึงมีห ุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่ง

ในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจ านวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซ่ึงมีห ุน้นับรวมกันไดไ้ม่

น ้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเขา้ชื่อกันท าหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้

คณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยในหนังสือรอ้งขอนั้นจะตอ้งระบุว่าใหเ้รียกประชมุเพื่อการใดไวใ้หช้ัดเจน 

คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายใน หนึ่ง (1) เดือนนบัแตว่ันที่ไดร้ับหนงัสือจากผูถื้อหุน้

ขอ้ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชมุระบสุถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ

อนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนบริษัท

มหาชนจ ากัดทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชมุ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสือพิมพไ์ม่

นอ้ยกว่าสาม (3) วันกอ่นวันประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา (3) วันติดตอ่กนั

4. องคป์ระชมุ

ขอ้ 38. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) 

คนหรือไมน่อ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีห ุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน

หุน้ที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครั้งใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชมุไม่

ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอันระงบั

ไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นั้นมิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชมุใหม่ และใหส้่งหนังสือนัดประชมุไป

ยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกว่า เจ็ด (7) วันกอ่นวันประชมุ ในการประชมุครั้งหลงันี้ไมจ่ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ

5. คะแนนเสียง

ขอ้ 39. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉันทะจะตอ้งท า

เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธาน

กรรมการ หรือบคุคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานที่ประชมุก่อนผูร้ับมอบฉันทะเขา้ประชมุ และอย่างนอ้ยให้มี

รายการดงัตอ่ไปนี้

ก. จ านวนหุน้ที่ผ ูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ชือ่ผูร้ับมอบฉนัทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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6. วาระประชมุ

ขอ้ 40. การประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชมุ เวน้แต่ที่ประชมุจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดับ

ระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุ

เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชมุครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีห ุน้นับรวมกันไดไ้ม่

นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้น

หนงัสือนดัประชมุได ้

ในกรณีที่ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชมุ หรือเร่ืองที่ผูถื้อห ุน้เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ 

และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ใหท้ี่ประชมุก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชมุครั้งต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่ง

หนังสือนัดประชมุระบสุถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชมุ 

ทั้งนี้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็น

ระยะเวลาสาม (3) วันติดตอ่กนั

ขอ้ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบัติหนา้ที่ได ้ถา้

มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ

หนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ

ขอ้ 42. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งคะแนนตอ่หนึ่งห ุน้ ในกรณีที่ผูถื้อห ุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ือง

ใด ผูถื้อหุน้จะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรรมการ

ขอ้ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุัติกิจการใด ๆ ในที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บังคับนี้ หรือกรณีอื่น

ตามที่กฎหมายจะก าหนดไว ้หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะตอ้งไดร้ับคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัใหแ้กบ่คุคลอื่น

ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั

ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ชา่กิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การมอบหมายให้

บคุคลอื่นเขา้จดัการธรุกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวัตถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั

ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บังคบัของบริษทั

จ. การเพิ่มทนุ และการลดทนุ

ฉ. การออกหุน้ก ู ้
ช. การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั

7. การเพ่ิมทนุ

ขอ้ 44.   บริษทัอาจเพิ่มทนุของบริษทัได ้ดว้ยการออกหุน้ใหมโ่ดยมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอ้ 45.   บริษัทอาจเสนอขายหุน้ที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้และอาจเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจ านวนที่ผูถื้อห ุน้แต่ละคน

มีอยูก่่อนแลว้ หรือจะเสนอขายหุน้ต่อประชาชนหรือบคุคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้โดยเป็นไปตามมติที่ประชมุผูถื้อ

หุน้

8. เงินปันผลและเงินส ารอง

ขอ้ 48. หา้มมิใหป้ระกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการ

จา่ยเงนิปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยังผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพเ์ป็น

ระยะเวลาสาม (3) วันติดตอ่กนั และจดัใหม้ีการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแตว่ันที่มีมติเชน่ว่านัน้

ขอ้ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครั้งคราวได ้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีก าไร

พอสมควรที่จะกระท าเชน่นัน้ได ้และเมื่อไดจ้า่ยเงนิปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราว

ตอ่ไป

ขอ้ 50. เงนิปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ ห ุน้ละเทา่ ๆ กนั เวน้แตจ่ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นในขอ้บังคบันี้ส าหรับหุน้บริุมสิทธิ
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ขอ้ 51. บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หักดว้ย

ยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนี้จะมีจ านวนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 
 

 นอกจากทนุส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ัดสรรเงินทนุส ารองอื่นตามที่เห็นว่าจะ

เป็นประโยชนใ์นการด าเนินกิจการของบริษทัดว้ยก็ได ้
 

 เมื่อบริษทัไดร้ับอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทนุส ารองอื่น ทนุส ารองตามกฎหมาย และทนุส ารองส่วนล า้

มลูคา่หุน้ตามล าดบั เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษทัได ้
 
 
 
 

9. ผ ูส้อบบญัชี 
ขอ้ 56.  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดลุ  และบัญชีก าไรขาดทนุ ณ วันส้ินสดุของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชมุผู้

ถือหุน้ใน การประชมุสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยคณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ส้อบบัญชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อน

น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้  
  

ขอ้ 59. ผูส้อบบัญชใีหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีแต่งตั้งทกุปี โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบัญชีผูซ่ึ้งออกไป  นั้นกลับ  

เขา้รับต าแหนง่อีกก็ได ้
 

ขอ้ 60.  ผูส้อบบัญชคีวรไดร้ับคา่ตอบแทนเทา่ใด ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 
 

ขอ้ 61. กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้ ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบริษัทในขณะเวลาอยู่ในต าแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็น

ผูส้อบบัญชขีองบริษทัไมไ่ด ้
 

ขอ้ 62. ผูส้อบบัญชีมีหนา้ที่เขา้ร่วมประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัททกุครั้งที่มีการพิจารณางบดลุ บัญชีก าไรขาดทนุ และ

ปัญหาเกี่ยวกบับัญชขีองบริษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท

ที่ผูถื้อหุน้จะพึงไดร้ับในการประชมุผูถื้อหุน้นัน้แกผู่ส้อบบัญชีดว้ย 

 
 

 



Shareholder’s Registration No.
เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

เรียน
To

Address
บ้านเลขที่

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of shares/units

หุ้น/หน่วย

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
Preferred share
หุ้นบุริมสิทธิ

shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย

Attachment

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocu
ment.do?symbol=SOLAR&date=200730

สิ่งที่ส่งมาด้วย

The meeting agenda is attachment

Nationality
สัญชาติ

Subject
วันที่

เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Details of meeting document

Date

Company / Securities Information

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED

Notice of Meeting
หนังสือเชิญประชุม

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Annual General Meeting of Shareholders

 13 กรกฎาคม 2563

Meeting Date   :    Thursday, July 30, 2020 at 14:00 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น.

สถานที่ประชุม   :   ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงจันทร์ แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
Meeting Venue :   The Parichart room 3rd floor of The Golden Tulip Sovereign Hotel,92 Soi Sangchan Rama IV Rd, Bkk. 10320

ของ      บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
of SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED

which the identification (ID) number
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[  ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [  ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

( ........................................................... )

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SOLAR&date=200730 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.solartron.co.th / โทร 023920224-6 ต่อ - / email : agm@solartron.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.
For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or
passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SOLAR&date=200730
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.solartron.co.th /Tel. +66 23920224-6 Ext. - / email : agm@solartron.co.th
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999
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แบบคดักรองโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ก่อนเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 

ณ  หอ้งปารชิาติ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรนี กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงแจม่ แขวงพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

COVID-19 Screening Form 

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on Thursday, July 30th 2020 

At Meeting Rooms of Parichart Room, 3rd Fl. Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 92 Soi Seangcham, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 

10320
ขอความรว่มมือทา่นใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งเป็นความจรงิเพ่ือประโยชนใ์นการป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)        

We ask for  your corporation in providing the most accurate and truthful medical statements  for effective prevention of the spreading of the 

Coronavirus 2019  ( COVID-19) disease 

ชื่อ-สกลุ (Name-Surname)_____________________หมายเลขโทรศพัท(์Mobile Phone Number_________________ 

1. ทา่นมีไข ้≥ 37.5 °c หรอืไม่? Do you have a fever? (37.5 °c)  ใช ่(Yes)      ไมใ่ช ่(No)  

2. ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนีห้รอืไม?่ Do you have any of these symptoms?

ไอ Cough  ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No)  

เจ็บคอ Sore throats  ใช ่(Yes)    ไมใ่ช่ (No)  

น า้มกูไหล Running nose   ใช ่(Yes)   ไมใ่ช ่(No)  

เหน่ือยหอบ Shortness of breath   ใช ่(Yes )  ไมใ่ช ่(No)  

3. ทา่นมีประวตัิการเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืมาจากพืน้ที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ใน 14 วนั ที่ผ่านมาหรอืไม?่

Have  you traveled / transited from any country except Thailand or areas  with COVID-19 outbreak  within the past 14 day?

 ใช ่(Yes) มาจากประเทศ / พืน้ที่ (I have traveled to ): _________________________  ไมใ่ช ่(No)  

4. ทา่นมีประวตัสิมัผสัใกลช้ิดกบัผูป่้วยทีต่อ้งสงสยัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืไม่?

Have  you been in physical contact  with suspected COVID-19 patients?

ใช ่(Yes)            ไมใ่ช ่(No)

________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ หากพบว่าคณุมีไข ้≥ 37.5 °c หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบุไว ้หรือมีประวตัิเดินทางมาจากประเทศหรือพืน้ที่ที่มีการแพรร่ะบาด

ของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) หรอืมีประวตัิสมัผสัใกลช้ิดกบัผูป่้วยที่ตอ้งสงสยัการติดเชือ้ COVID-19 บรษัิทขอใหท้า่นมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ 

ของบรษัิทดว้ยการกรอกและสง่หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่บรษัิทแทนการเขา้รว่มประชมุ และเดินทางกลบัพรอ้มปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรม

ควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุอยา่งเครง่ครดั 

Remark   If  you have a fever (≥ 37.5 °c); or any symptom  which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or 

the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact  with suspected COVID-19 patients, The Company would like to 

kindly ask for  your cooperation to grant proxy to an independent director to attend the meeting on  your  behalf, by filling the Proxy Form B and 

submit to our staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of disease control, Ministry of 

Public Health, Thailand. 
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แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

สถานท่ีประชมุ : ณ หอ้งปารชิาติ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรนี กรงุเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตหว้ยขวาง 

กรงุเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย 

 


	Enclosure No 8_Registration Form_Thai.pdf
	Attachment 9
	แบบฟอร์มลงทะเบียน





